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POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K PROVOZU MŠ OD 12. 4. 2021
9. 4. 2021 AKTUALIZOVÁNO
Vážení rodiče,
v tomto dokumentu naleznete informace o tom, jak bude probíhat nástup a testování dětí.
Samozřejmě máte možnost dítě i nadále z docházky do MŠ omluvit.

1. KTERÉ DĚTI MOHOU OD 12. 4. 2021 NASTOUPIT DO MŠ?
- Děti plnící povinné předškolní vzdělávání
- Děti, jejichž zákonní zástupci spadají pod IZS
PŘÍSLUŠNOST K VYBRANÝM PROFESÍM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOLOŽÍ ŠKOLE POTVRZENÍM OD
ZAMĚSTNAVATELE.
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

2. PŘED VSTUPEM DO PROSTOR MŠ:
- Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným
prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd
a použije desinfekci u vchodů do budovy školy.
- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:
- zvýšenou tělesnou teplotu

- suchý kašel
- dušnost
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztrátu chuti a čichu
- bolest v krku
- bolest svalů a kloubů
- rýmu / ucpaný nos
- bolest hlavy

- Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v
případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. TESTOVÁNÍ DĚTÍ
- Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování na základě mimořádného opatření MZd.
- K testování se může dítě dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
onemocnění.
- Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci
evidovat jako omluvenou.
- Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd testovat neinvazivními antigenními testy,
a to tzv. samoodběrem 2x týdně (V PONDĚLÍ A VE ČTVRTEK).
- Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
- Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat cca 15 minut. Prosíme tedy o včasný
příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí
dítěte do třídy MŠ protáhnout. Také se může stát, že bude třeba test opakovat z důvodu neplatnosti
testu (špatný postup, vadný test). Vzhledem k tomu, že se v mateřské škole nenachází volné prostory,
kde byste mohli s dítětem počkat v dostatečné vzdálenosti od dalších osob (v případě vyšší
koncentrace osob v jeden okamžik), budete vyzváni, abyste na výsledek testu počkali i s dítětem
venku. Doporučujeme teplé oblečení, nebo můžete počkat v autě.
- Testování se neprovádí u osob, které:
- absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a
zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost
musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné
či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu

školy. Výše uvedené zákonný zástupce dokládá předložením SMS s výsledkem testu a čestným
prohlášením.
- Dále se testování neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT- PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby
nemají příznaky onemocnění COVID-19. Výše uvedené zákonný zástupce dokládá předložením
výsledkem testu a čestným prohlášením.
- V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

4. PRŮBĚH TESTOVÁNÍ:
- Pokud se nemůžete s dítětem dostavit ve dnech testování- PONDĚLÍ A ČTVRTEK, je třeba domluvit
s ředitelkou MŠ náhradní termín testování. V MŠ jsou omezené personální možnosti, žádáme proto
rodiče, aby využívali možnost testování v tyto dny a jiné dny než pondělí a čtvrtek volili jen v opravdu
nezbytných případech.
- Testování bude probíhat v šatně Žabiček (do prostor šatny budou vpouštěny děti a zákonní zástupci
tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m, organizaci vpouštění osob
bude řídit zaměstnanec zajišťující dohled nad testováním).
- Zákonný zástupce (nebo jím písemně pověřená osoba) dítě otestuje dle instrukcí (neinvazivním
antigenním testem, který škola obdržela pro všechny děti) za přítomnosti zaměstnance školy
zajišťující dohled nad testováním a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. Zaměstnanci MŠ
nemají k tomuto úkonu pravomoc- nemají toto v náplni práce a nejsou zdravotníci.
- Zákonný zástupce bude požádán o součinnost- měření času.
- V případě negativního výsledku testu odchází dítě za doprovodu zákonného zástupce šatny a do
třídy.
- Postupy v případě pozitivního výsledku testu:
 pozitivní výsledek testu v pondělí (první test v týdnu)
- Pozitivně testované dítě odchází domů, zákonný zástupce kontaktuje ošetřujícího lékaře
dítěte, který dítěti vystaví žádanku na konfirmační RT- PCR test. Zákonný zástupce
bezodkladně informuje ředitelku školy o výsledku konfirmačního RT-PCR testu.
- V případě pozitivního RT- PCR testu jde dítě do izolace a zákonný zástupce situaci
konzultuje s ošetřujícím lékařem dítěte. Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání.

- V případě negativního RT-PCR testu se testované dítě vrací k prezenčnímu vzdělávání.
Zákonný zástupce doloží negativní výsledek testu (při nástupu předloží potvrzení z
testovacího centra – např. sms).


pozitivní výsledek u testu ve čtvrtek (druhý test v týdnu)
- Při pozitivitě alespoň 1 dítěte odchází všechny děti domů.
- Zákonný zástupce pozitivně testovaného dítěte kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte, který
dítěti vystaví žádanku na konfirmační RT- PCR test.
- V případě pozitivního RT-PCR testu oznámí zákonní zástupci tuto skutečnost ředitelce MŠ.
Všem dětem je nařízena karanténa.
- V případě negativního RT-PCR testu se všechny děti vrací k prezenčnímu vzdělávání.
- Zákonný zástupce testovaného dítěte (RT-PCR test) doloží negativní výsledek testu (při
nástupu předloží potvrzení z testovacího centra - např. sms).

Pokud nechcete použit Lepu test, který má naše škola k dispozici k testování, je možné si přinést
vlastní antigenni test (Vámi hrazený) dle Vašeho výběru.
Podmínkou je, aby test patřil mezi schválené testy dle seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR a
testování musí proběhnout v prostorách školy.
V případě, že budete používat vlastní test, je nutné nám nahlásit konkrétní typ testu.
V případě pondělního testování nahlaste typ testu nejpozději v pátek do 12h, v případě čtvrtečního
testování nahlaste typ testu nejpozději ve středu do 12h.
Pro první testování v pondělí 12.4. můžete hlásit typ Vašeho testu do neděle do 12h.

V případě, že s výše uvedeným testováním nesouhlasíte, dovolím si napsat toto.
Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat
nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně
platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou.
K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde
pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.

Věřím, že společně situaci zvládneme.
Těšíme se na Vaše dětičky!

V Holicích dne 8. 4. 2021

Lucie Sedláková, DiS.
Ředitelka školy

